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MOTTO 

”Kritisisme dan kampus itu adalah satu napas. Orang ke sekolah  agar 

kritis. Ijazah itu cuman tanda anda pernah sekolah, bukan tanda anda 

pernah berpikir”. 

Rocky Gerung  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN1 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 

dan 0543b/1987. 

A. Konsonan Tunggal

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ............. Tidak dilambangkan أ

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Śā’ Ś Es titik atas ث

 Jim J Je ج

 Hā’ ḥ Ha titik di bawah ح

 Khā’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź Zet titik di atas ذ

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ya ش

 Şād Ş Es titik di bawah ص

 Dād ḍ De titik di bawah ض

1 Dikutip dari Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 49-52. 
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 Tā’ Ṭ Te titik di bawah ط

 Zā’ Ẓ Zet titik di bawah ظ

 Ayn ...ʿ... Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gayn G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf’ K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Yā’ Y Ya ي

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

 Ditulis muta‘aqqidīn متعاقّدين

 Ditulis ‘iddah عدّة

C. Tā’ marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة Ditulis Hibah 

 Ditulis Jizyah جزية
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shlat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

 Ditulis ni’matullāh نعمة هللا

 Ditulis zakātul-fitri زكاة الفطر

D. Vokal pendek

—ّ— (fathah) ditulis a contoh  ََضَرب ditulis daraba 

—  ِ — (kasrah) ditulis i contoh  َم  ditulis fahima فَه 

—  ِ — (dammah) ditulis u contoh  َك ت ب ditulis kutiba 

E. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

Ditulis جاهلية Jāhiliyyah 

2. Fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas)

Ditulis يسعي yas’ā 

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

Ditulis مجيد Majīd 

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

Ditulis Furūd فروض

F. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

 Ditulis Bainakum بينكم

2. Fathah + wau mati, ditulis au



 x

 Ditulis Qaul قول

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

 Ditulis a’antum اانتم

 Ditulis u’iddat اعدت

 Ditulis lain syakartum لئن شكرتم

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti hurum qamariyah ditulis al-

 Ditulis al-qur’ān القران

 Ditulis al-qiyās القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

 Ditulis al-syams الشمس

 ’Ditulis al-samā السماء

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditullis menurut

penulisannya

 Ditulis zawi al-furūd ذوى الفروض

 Ditulis ahl al-sunnah اهل السنة
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ABSTRAK 

  Salah satu nabi yang mempunyai sifat kritis adalah nabi Ibrahim. Beliau 

banyak menggunakan logikanya dalam mengajak umatnya memeluk agama tauhid. 

Namun sayangnya, berpikir kritis dalam masalah agama bagi sebagian seorang 

dimaknai peyoratif. Berdasarkan latar belakang inilah penulis ingin mengkaji sifat 

kritis nabi Ibrahim dalam al-Qura >n. Penulis akan mengkajinya memakai tafsir 

maqa>s {idi , karena menurut penulis tafsir maqa>s {idi merupakan salah satu tafsir yang 

relevan untuk zaman sekarang karena menitik beratkan kemaslahatan manusia. 
Oleh karena itu, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan mengenai apa saja 

dimensi kritis nabi Ibrahim dalam al-Qura >n, dan Bagaimana implementasi Tafsir 

maqa>s {idi terhadap sifat kritis nabi Ibrahim dalam al-Qura >n. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara terlebih 

dahulu mengumpulkan informasi tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan 

tafsir maqa>s {idi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat kritis nabi Ibrahim 

merupakan bagian dari hifdzu di>n karena mampu meningkatkan keimanan, menjadi 

salah satu sarana menggapai hidayah, dan menjaga islam dari serangan luar. Selain 

itu, sifat kritis juga merupakan bagian dari hifdzu ‘aql karena mampu meningkatkan 

pola pikir. Dan sifat kritis juga merupakan bagian dari hifdzu nafs karena dapat 

menentramkan hati. Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa sifat kritis 

mempunyai relevansi dengan masa kini karena mampu mengcounter kecacatan 

berpikir, meningkatkan animo untuk berpikir kritis dalam masalah agama, dan juga 

sebagai filterasi dari berita hoaks. 

Kata Kunci: Sifat Kritis, Tafsir Maqa>s {idi, Maqa>s {id al-Syari>>’ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kritis merupakan indikasi akan keeksistensian manusia di muka bumi. Kritis 

secara umum adalah berpikir secara mendalam. Menurut John Dewey berpikir kritis 

merupakan pertimbangan yang aktif dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau 

bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja. Keyakinan atau bentuk pengetahuan 

itu dikaji dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan 

lanjutan yang menjadi kecenderungannya. Jadi secara tersirat dapat dikatan bahwa 

orang yang kritis itu karena ia merupakan pertimbangan aktif maka tidak akan 

mudah percaya atas informasi-informasi dari luar.1  

Berpikir kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi. Sikap kritis ditandai 

dengan: pertama, tidak begitu mudah untuk terus menerima atau setuju terhadap 

suatu masalah. Kedua, mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya suatu hal. 

Ketiga, berpikir secara mendalam dan memberi pertimbangan yang serius tentang 

suatu hal. Keempat, pemikiran kritis melibatkan tiga jenis aktivitas mental yang 

analisis, pemahaman, dan penilaian. Kelima, argumentasi adalah aspek yang 

diutamakan dalam dalam pemikiran yang kritis; cara-cara memberi alasan untuk 

1 Kasding Sihotang, Berpikir Kritis: “Sebuah Tantangan dalam Generasi Digital”, 

RESPONS, Vol 22, No. 02, 2017, Hlm 240 
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mendukung dan menentang suatu pendapat. Keenam, bersifat reaktif, analisi, dan 

logis.2 

Dalam sejarah Islam, Malaikat dikenal karena berpikir kritis mengenai 

wacana Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Malaikat interupsi dan 

mempertanyakan kebijakan Allah tersebut karena menilai bahwa manusia adalah 

orang yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di bumi. Cerita ini 

diabadikan oleh Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 30. Allah pun memerintahkan 

manusia untuk berpikir, terbukti dari wahyu yang pertama turun ke nabi 

Muhammad yaitu surat al-Alaq ayat 1 mengenai anjuran membaca yang tiada lain 

sebagai salah satu sarana berpikir kritis. 

Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang mempunyai sifat kritis. Hal ini 

nampak pada beberapa peristiwa yang diabadikan dalam Al-Qur’an. Penjelasannya 

tertulis pada QS. al-Baqarah ayat 258, yaitu ketika nabi Ibrahim berdebat Raja 

Namrud. kemudian dalam QS. al-Baqarah ayat 260 ketika nabi Ibrahim 

mempertanyakan bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati. lalu dalam 

QS. al-An’am ayat 75-78 yaitu ketika nabi Ibrahim mengajak berpikir kepada 

kaumnya yang menyembah bintang, bulan, bulan, dan matahari. Juga dalam QS. al-

Anbiya ayat 51-57 mengajak dialog pada para penyembah berhala yang dibuatnya 

sendiri. Dan di dalam QS. Maryam ayat 42-47 ketika nabi Ibrahim mengajak 

2 Zainudin, “Karakter Nabi Ibrahim AS. Dalam Al-Qur’an” (Ditinjau dalam Persepektif 

Pendidikan di Indonesia), jurnal Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan tafsir, vol 1, no. 1, Juli 2018, 

Hlm. 59. 
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ayahnya agar tidak menyembah setan yang berbentuk berhala, yang tidak bisa 

mendengar, melihat, dan memberi manfaat sedikitpun.3 

Pertumbuhan dan pemikiran Ibrahim berbeda dengan anak-anak lain. Allah 

telah menganugrahinya akal yang genius, jiwa yang bersih dan diri yang suci, dan 

Allah SWT telah memberinya keistimewaan dengan sifat-sifat yang mulia, terpuji 

dan suci. Ibu nabi Ibrahim telah meyakini bahwa kelak setelah besar nabi Ibrahim 

akan menjadi orang besar. Pada suatu hari, saat telah mendekati usia 10 tahun nabi 

Ibrahim bertanya kepada ibunya: “Siapa Tuhanku?” Ibunya menjawan: “Aku”. 

Nabi Ibrahim bertanya lagi kepada Ibunya: “Siapa Tuhan Ibu?” Ibunya menjawab: 

“Ayahmu”, nabi Ibrahim kembali bertanya: “Dan siapa Tuhan Ayah?” Ibunya 

menjawab: “Namrudz”.  Nabi Ibrahim bertanya lagi: “Lalu siapa Tuhan Namrudz?” 

Ibunya menamparnya, dan dia menyadari anaknyalah yang akan menghancurkan 

kerajaan Namrudz.4 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, membuat penulis tertarik untuk 

membahasnnya. Penulis akan menggunakan Tafsir Maqa>s {idi  sebagai alat untuk 

menganalisa.  

Maqa >s {id al-Syari’ah penulis anggap sebagai salah satu interpretasi dalam 

menafsirkan Al-Qur’an yang relevan untuk masa kini, yaitu ketika Al-Qur’an hanya 

dipandang kesakralan teksnya, istimbat hukum hanya dari terjemahnya, dan Al-

3 Otong Surasman, Bercermin Pada Nabi Ibrahim, (Jakarta: Perspektif, 2016), hal. 156-157 

4  Muzhoffar Akhwan, Pengembangan Berpikir Kritis Berbasis Al-Qur’an Studi Keteladanan 

Nabi Ibrahim Alaihissalam Di Pondok Pesantren  UII Yogyakarta (Disertasi: UIN Sunan Kalijaga, 

2019) hlm 30  
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Qur’an kosong dari makna-makna dan tujuan-tujuan yang terkandung didalamnya. 

Maka tafsir maqa>s {idi menjadi tawaran untuk mengkaji Al-Qur’an berdasarkan 

metode maqa >s {id al-syari’ah (maksud-maksud pensyariatan). Hal ini diperbuat 

dengan pendapat dari Prof. Dr. Jaser ‘Audah, bahwa al-Maqasid berkontribusi 

untuk interpretasi Tematik Al-Qur’an sebagai upaya pembaharuan islam, yaitu 

dengan cara mengajukan penafsiran yang lebih bermakna bagi teks Al-Qur’an.5 

Ada beberapa alasan penulis mengambil tema ini,  pertama, Kritis merupakan 

sifat yang tidak semua orang punya, tapi juga menjadi pembeda antara manusia 

dengan makhluk lain. Apalagi yang dijadikan objek kajian adalah nabi Ibrahim. 

Dari sana penulis tertarik untuk mengkaji tema ini, karena pasti ada hal yang 

menarik dari sifat kritis nabi Ibrahim, mengingat nabi Ibrahim yang dikenal dengan 

“Bapak Tauhid”, yang tentu saja berbasis syariat yang kuat, bukan dari kalangan 

pemikir seperti filsuf. 

Kedua, sifat kritis terkadang dipahami dengan peyoratif, apalagi dalam 

masalah agama. Pelabelan liberal terkadang diidentikan untuk orang yang 

memahami islam khususnya al-Qura>n dengan kritis dan kontekstual. Pola pikir ini 

menurut penulis sesuai dengan yang disebut oleh James Rachel bahwa jalan yang 

benar adalah jalan yang ditempuh oleh para pendahulu dan telah diturunkan.6 Selain 

itu, pola pikir seperti ini juga yang disebut dengan Wishful Thinking. Audifax7 

5 Jaser ‘Audah, al-Maqasid untuk pemula, hal. 82  

6  Kasding Sihotang, “Berpikir kritis: Sebuah Tantangan dalam Generasi Digital”, Jurnal 

Respons, vol. 22, no. 02, Desember 2017, hal. 232 

7 Audifax merupakan seorang praktisi psikologi, periset, konsultan, dan penulis buku. 
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menyatakan Wishful Thinking bagian dari perwujudan keinginan pribadi dengan 

menafikan argumen rasional.8 Beranjak dari sinilah, penulis ingin membahasnya 

dengan Nabi Ibrahim yang menjadi objek penelitian. 

Ketiga, Sifat Kritis nabi Ibrahim dalam perpektif tafsir maqa>s {id membuat 

penulis tertarik untuk mengkajinya dengan pendekatan tafsir maqa>s {idi agar supaya 

ayat-ayat yang menjelaskam kekritisan nabi Ibrahim bisa mendapatkan penafsiran 

lebih komprehensif juga bisa dipahami ide moralnya dan bisa dikontekstualisasikan 

di zaman sekarang. Berbeda dengan penafsiran klasik yang parsial dan kurang 

mendetail dalam menginterpretasikan Al-Qur’an.9 

Berdasarkan, pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis pertimbangkan 

di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Sifat Kritis 

Nabi Ibrahim dalam al-Qura >n”. 

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-

pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja dimensi sifat kritis nabi Ibrahim dalam al-Qura >n?

2. Bagaimana implementasi Tafsir Maqa>s {idi terhadap sifat kritis nabi Ibrahim

dalam al-Qura >n?

8 Kasding Sihotang, “Berpikir kritis: Sebuah Tantangan dalam Generasi Digital”, hal. 234 

9  Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an Studi Aliran-aliran Tafsir dari 

Periode Klasik Pertengahan hingga Modern-Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 

2016), hal. 87  
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan ayat-ayat yang terkait dengan sifat kritis nabi Ibrahim

dalam al-Qura >n serta makna-makna yang terkandung di dalamnya.

2. Mendeskripsikan analisa Tafsir Maqa >s {idi terhadap sifat kritis nabi Ibrahim

dalam al-Qura >n.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya

di ranah al-Qura >n dan Hadits.

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa mengubah paradigma masyarakat yang

memaknai orang kritis dengan makna peyoratif.

3. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah bisa menjadi dorongan kepada

tokoh masyarakat untuk menjadikan Tafsir Maqa>s {idi sebagai pendekatan

untuk memahami ayat al-Qura >n.

4. Manfaat lain dari penelitian ini adalah tentu saja untuk bisa memberikan

informasi mengenai sifat krisis nabi Ibrahim dalam al-Qura >n menurut

perspektif Tafsir Maqa>s {idi.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan pencarian terkait penelitian yang membahas terkait 

tema penulis, baik itu skripsi, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Sejauh pencarian 
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penulis, tidak ditemukan ada judul yang sama persis, namun Penulis menemukan 

beberapa karya yang berkaitan, diantaranya; 

Skripsi Nabi Ibrahim dalam Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Shihab, 

yang ditulis oleh Dewi Mahdayani. Skripsi ini ada kesamaan dengan penelitian 

penulis yaitu terdapat pembahasan mengenai pencarian Tuhan. Tapi penulis 

menyambungkannya dengan sifat kritis nabi Ibrahim. Sedangkan dalam skripsi ini 

yang mana mengutip perkataan Quraish Shihab, bahwa pencarian keberadaan 

Tuhannya begitu kuat, proses yang ia lakukan untuk menemukan Tuhan semata-

mata untuk membuktikan kesesatan Tuhan mereka. Dan Quraish Shihab 

menjelaskan kronologi-kronologi ketika nabi Ibrahim mendebat kaumnya sehingga 

berkata; “sesungguhya jika Tuhanku yang selama ini telah berbuat baik kepadaku 

antara lain menganugrahkan fitrah yang menjadikan manusia merasakan kehadiran 

Tuhan, jika itu tidak memberi petunjuk kepadaku untuk mengenal dan beribadah 

kepada-Nya pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat dengan menyembah 

selain Tuhan serta mengabdi selain kepada-Nya.10 

Skripsi Tafsir Maqa>s {idi (Telaah atas Penafsiran Taha Jabir al-Alwani 

terhadap Ayat-ayat Riddah) karya Nilda Hayati. Skripsi ini menjelaskan bahwa 

Taha Jabir al-Alwani  dalam menafsirkan ayat-ayat riddah, dia melakukan korelasi 

menghubungkan dengan ayat-ayat tauhid dan ayat-ayat kebebasan berkeyakinan. 

Menurutnya, seorang berhak untuk memilih memeluk agama apa yang diyakininya, 

10 Dewi Mahdayani, Kisah Nabi Ibrahim dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, 

(Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 66-67 
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namun itu tetap harus dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah SWT, sebagai 

dasar agama islam. Dia menegaskan bahwa dengan menjaga ketauhidan, manusia 

dapat merealisasikan kebebasan berkeyakinan. Jadi, tampak bahwa teori maqa>s {id 

yang dia terapkan dalam penafsiran ini sesuai dengan tingkat kedua yaitu adanya 

kebebasan berkeyakinan sebagai salah satu nilai universal Al-Qur’an.11 

Setelah menafsirkan ayat-ayat riddah ini dia menyimpulkan bahwa tidak 

terdapat satu ayat pun yang mengindikasikan adanya hukuman duniawi yang 

diberikan kepada orang murtad. Dari semua ayat yang dipilih menunjukkan bahwa 

dalam Al-Qur’an menegaskan bahwa bagi orang murtad akan dibalas dengan 

hukuman ukhrawi saja yang diserahkan kepada Allah SWT, baik dengan sia-sianya 

amalan mereka, wajah mereka akan menjadi buram dan ditimpa dengan azab neraka 

yang amat pedih bukan penjatuhan hukuman mati bagi mereka. Selain itu, skripsi 

ini juga menyambungkan temanya ke konteks kekinian.12 Perbedaan skripsi ini 

dengan penelitian penulis adalah penulis memakai maqasid syariah yang 

dikembangkan oleh al-Syatiby dan yang dijadikan objek kajian juga berbeda. Kalo 

skripsi ini membahas ayat-ayat Riddah, sementara penelitian penulis membahas 

nabi Ibrahim. 

Buku Bercermin pada Nabi Ibrahim karya Dr. H. Otong Surasman, M.A 

menjelaskan karakter nabi Ibrahim baik dalam maupun luar Al-Qur’an. Karakter 

nabi Ibrahim yang termuat dalam Al-Qur’an meliputi; waffa, sifat ini mempunyai 

11 Nilda Hayati, Tafsir Maqa>s{idi (Telaah atas Penafsiran Taha Jabir al-Alwani terhadap 

Ayat-ayat Riddah), (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 103-104 

12 Nilda Hayati, Tafsir Maqa>s{idi (Telaah atas Penafsiran Taha Jabir al-Alwani 

terhadap Ayat-ayat Riddah), (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 103-104 
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arti menyempurnakan atau menepati janji, hal ini diabadikan dalam QS. an-Najm 

ayat 37, jujur (benar) hal ini diabadikan dalam QS. Maryam: 41. Hamka dalam 

tafsirnya, al-Azhar mengatakan bahwa nabi Ibrahim menjunjung dan 

memperjuangkan dengan penuh keyakinan apa pun wahyu yang Allah turunkan 

kepadanya. Sekalipun itu akan membuat dirinya terbakar. Ia tidak takut 

menghadapi seorang raja besar, Raja Namrud, karena keyakinannya kepada 

keesaan Allah.13 

Buku ini juga membahas karakter nabi Ibrahim serta pengaplikasiannya 

bagi manusia modern. Yang membedakan buku ini dengan penelitian penulis 

adalah, penelitian penulis memfokuskan pada satu sifat saja, yaitu sifat kritis dari 

nabi Ibrahim. 

Buku Stilistika Al-Qur’an makna di Balik Kisah Ibrahim karya Dr. 

Syihabuddin Qalyubi menganalisa makna ayat-ayat yang menjelaskan kisah nabi 

Ibrahim melalui ilmu stilistika. Salah satu pembahasannya adalah mengenai gaya 

pemaparan kisah nabi Ibrahim yang umumnya digunakan gaya narasi. Gaya ini 

mendorong pembaca atau pendengar agar memerhatikan cerita yang para pelakunya 

telah tiada. Meskipun telah tiada, dalam kisah, para pelaku dimunculkan kembali. 

Mereka datang kepada audience dan bercerita dengan ucapan mereka. Mereka juga 

menuturkan apa yang telah terjadi sehingga audience seakan-akan mendengarf 

ucapannya secara langsung.14 Yang membedakan buku ini dengan penelitian 

13 Otong Surasman, Bercermin Pada Nabi Ibrahim, hal. 7-8 

14 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Al-Qur’an, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hal. 174 
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penulis adalah, perbedaan alat untuk menganalisa. Kalau buku itu memahami ayat 

kisah nabi Ibrahim dengan pendekatan ilmu stilistika, sementara penulis dengan 

pendekatan tafsir maqa>s {idi. Selain itu kisah-kisah yang dibahas penulis adalah 

kisah nabi Ibrahim yang menyinggung kekritisan nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an. 

Buku Konsep Maqa>s {id Syari’ah menurut al-Syatibi karya Dr. Asafri Jaya 

Bakri. Ini merupakan Disertasi yang mengungkap secara khusus dan sistematis 

pemikiran Ushul Fiqh al-Syatibi. Selain itu, beliau juga menelaah pemikiran al-

Syatibi tentang Maqa>s {id al-Syariah secara mendasar dan utuh serta kegunaannya 

dalam upaya ijtihad hukum dewasa ini.15 Perbedaan penelitian penulis dengan 

Disertasi ini adalah objek pembahasannya. Penulis menjadikan sifat kritis nabi 

Ibrahim dalam Al-Qur’an sebagai objek yang dianalisa dengan konsep maqasid al-

Syariah al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat. 

Jurnal Posisi dan Peran Nabi Ibrahim menurut Islam karya Djam’annuri. 

Secara garis besar jurnal ini membahas  posisi dan peran nabi Ibrahim, yaitu 

Ibrahim sebagai Hanif, Muslim, dan nabi Ibrahim sebagai teladan baik. Nabi 

Ibrahim sebagai Hanif berarti seseorang yang selalu konsisten dan jujur dalam 

semua perkataan dan perbuatannya. Sedangkan muslim diartikan bukan saja 

muslim secara fisik biologis, tetapi juga muslim dengan seluruh kesadaran dan 

totalitas dirinya: perasaan, pikiran, dan perbuatannya disesuaikan dengan kehendak 

Tuhan. Ia adalah seorang muslim generik, orang yang sepenuhnya berserah diri 

15 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada), hal. 12 
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kepada Allah. Lebih dari itu, Al-Qur’an juga memberikan predikat hanif kepada 

nabi Ibrahim , salah satu kunci untuk memahami peran dan posisinya dalam 

pemikiran kaum muslimin.16 

Adapun nabi Ibrahim sebagai tauladan yang baik, jurnal ini mencontohkan 

dengan kebaraniannya dan tanggung jawabnya dalam menegakan adanya hanya 

satu Tuhan Impersonal dengan membantah ayah, raja Namrud, dan Masyarakatnya 

Sehingga dijuluki “Peletak Dasar Monoteisme”.17 Perbedaannya dengan penelitian 

penulis adalah jurnal ini membahas peran nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an, 

sedangkan penelitian penulis membahas sifat Kritis nabi Ibrahim. Walaupun dalam 

Jurnal ini juga sedikit membahas sifat kritis nabi Ibrahim, tapi pembahasannya tidak 

mendalam dan juga penelitian penulis menggunakan perspektif maqasid al-Syariah 

yang digagas oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat. 

Jurnal Metode Pendidikan Tauhid dalam Kisah Nabi Ibrahim AS. dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah karya Hilma Fauzia, Aam 

Abdussalam, Cucu Surahman. Jurnal ini membahas bagaimana metode nabi 

Ibrahim dalam berdakwah kepada keluarga dan kaumnya, metode dakwah nabi 

Ibrahim yang disebutkan dalam jurnal ini adalah: metode intuitif, metode rasional, 

16 Djam’annuri, Posisi dan Peran Ibrahim dalam Al-Qur’an, jurnal Religi, vol. 11, no. 1, 

Januari 2015, hal.  33-57, hal. 42-44 

17 Djam’annuri, Posisi dan Peran Ibrahim dalam Al-Qur’an, hal. 50-53 
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metode Targib Wa Tarhib, metode Ibrah Maw’izah, metode ilmiah, metode Hiwar 

Jadali, metode demonstrasi/ eksperimen, dan metode keteladanan.18 

Di dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa metode-metode tersebut 

memiliki implikasi terhadap pengembangan metode pembelajaran PAI (Pendidikan 

Agama Islam) di Sekolah, khususnya pembelajaran Tauhid.19 Perbedaanya dengan 

penelitian penulis adalah dalam alat untuk menganalisanya. Walaupun di dalam 

jurnal ini juga dibahas mengenai kekritisan nabi Ibrahim, tapi  alat yang dipakai 

dalam jurnal ini dengan metode pendidikan, berbeda dengan penelitian penulis yang 

memakai maqasid syriahnya al-Syatibi untuk menganalisa kekritisan nabi Ibrahim 

dalam Al-Qur’an.  

Jurnal Maqasid Syari’ah Makanan Halal karya Muhammad Takhim dan 

Mashudi. Jurnal ini membahas mengenai makanan halal dilihat dari aspek maqasid 

al-Syari’ah, yaitu berpijak dari 5 unsur pokok, pertama, hifdzu din (menjaga 

agama). Kalau kewajiban mengkonsumsi makanan halal diabaikan maka akan 

mendapat kemurkaan Allah, mudah dibisiki rayuan syaitan dan hawa nafsu, senang 

berbuat maksiat dan harga diri tercemar. Kedua, hifdzu nafs (menjaga jiwa). 

Makanan yang halal dan thayib mampu meningkatkan serapan nilai gizi. Ketiga, 

18 Hilma Fauzia Ulfa, dkk, “Metode Pendidikan Tauhid dalam Kisah Nabi Ibrahim AS. Dan 

Implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah”, jurnal Tarbawy: Indonesian Jurnal of Islamic 

Education, vol. 4, no. 2, 2017, hal. 80 

19 Hilma Fauzia Ulfa, dkk, “Metode Pendidikan Tauhid dalam Kisah Nabi Ibrahim AS. Dan 

Implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah”, hal. 106 
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hifdzu ‘aql (menjaga akal). Diharamkan mengkonsumsi makanan dan minuman 

khamer dan narkoba yang berakibat terancamnya eksistensi akal.20 

 Keempat,  hifdzu nasl (menjaga keturunan). Mengkonsumsi makanan 

yang halal maka akan menghasilkan keturunan yang sholih, cerdas, dan sehat 

sekaligus menjaganya dari api neraka. Kelima, hifdzu mal (menjaga harta). Seorang 

muslim harus menjaga dan mewaspadai hartanya dari memakan harta anak yatim, 

riba, suap, korupsi, dari jalur yang diharamkan. Dalam salah QS. al-Baqarah ayat 

276 disebutkan yang artinya; orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila.21 Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal di atas adalah 

dari segi permasalahan yang dikajinya. Kalau jurnal di atas yang dikaji adalah 

makanan halal, sedangkan yang penulis kaji adalah sifat kritis nabi Ibrahim dalam 

Al-Qur’an. 

Jurnal Paradigma Akuntansi Syari’ah dalam Perspektif Maqasid al-

Syari’ah dan Tafsir Maqa >s {idi karya Hamdani Hamdani. Di dalamnya dijelaskan 

bahwa paradigma akuntansi syari’ah dalam perspektif Maqa>s {id al-Syari’ah sebagai 

sebuah ilmu sosial yang dilihat dari sudut fiqih sosial, seperti memberikan keadilan, 

kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan yang menghendaki kesejahteraan 

manusia di dunia dan di akhirat. Esensi dari hukum islam adalah merupakan motor 

penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, 

20  Muhammad Takhim dan Mashudi, “Maqasid Syari’ah Makanan Halal”, Al-Mabsut, 

Vol 12, No. 1, Maret 2018,  hlm 8-13 

21 Muhammad Takhim dan Mashudi, “Maqasid Syari’ah Makanan Halal”, Al-Mabsut, 

Vol 12, No. 1, Maret 2018,  hlm 14-15 
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spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis. Jika 

selama ini realitas umat islam belum mampu sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari, itulah sunnatullah.22  

Dalam jurnal di atas juga dipaparkan bagaimana corak tafsir Maqa>s {idi 

dipergunakan dalam dua metode. Pertama, pendekatan Maqa>s {id al-Syari’ah 

dibahas dalam perspektif hukum islam. Kedua, Maqa>s {id al-Syari’ah dalam 

pengertian sebagai manhaj agama. Dimana agama sebagai sumber hukum atau 

(petunjuk) bagi semua manusia, tentunya agama sesuai dengan segala aspek 

keilmuan termasuk akuntansi syari’ah.23 Persamaannya dengan tulisan penulis 

adalah sama-sama menggunakan maqa>s {id al-Syariah sebagai perspektif. Adapun  

perbedaan jurnal ini dengan tulisan penulis adalah dari segi objek yang dikaji.  

Jurnal ini yang dikaji adalah paradigma akuntasi syari’ah, sementara tulisan penulis 

mengkaji sifat kritis nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an. 

F. Landasan Teori

 Maqasid al-Syariah  (maksud-maksud syariat) disebutkan oleh al-Syatibi 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.24 

22 Hamdani Hamdani, “Paradigma Akuntansi Syari’ah dalam Perspektif Maqasid al-

Syari’ah dan Tafsir Maqa>s{idi”, Ngabari Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol 13, No. 1, 2020, hlm 

104 

23 Hamdani Hamdani, “Paradigma Akuntansi Syari’ah dalam Perspektif Maqasid al-

Syari’ah dan Tafsir Maqa>s{idi”, Ngabari Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol 13, No. 1, 2020, hlm 

104-105
24 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada), hal. 64  
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Secara umum Terdapat dua kubu dalam menanggapi masalah tujuan hukum. 

Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika hukum dibuat, sudah otomatis di 

dalamnya terdapat kemaslahatan tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal 

pembuatan hukum. Sedangkan pendapat kedua (pandangan madzhab hukum 

Jerman dan perancis) mengatakan bahwa tujuan hukum harus menjadi prinsip dasar 

utama dalam aplikasi hukum, karena untuk itulah sebenarnya hukum tersebut ada.  

Pada umumnya Maqa >sid al-Syari >’ah biasa dhubungkan dengan ayat-ayat 

hukum, tapi dalam penelitian ini penulis mencoba melihat ayat-ayat kisah dengan 

menggunakan konsep Maqa >sid al-Syari>’ah secara umum. Inilah yang disebut 

dengan tafsir Maqa>sidi. Ayat kisah terdapat tujuan syariah sebagaimana di dalam 

ayat hukum. Di balik kisah ada nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diteliti oleh umat 

manusia yang dituju oleh syariat. 

Ontologis gagasan Tafsir Maqa>sidi merupakan sebuah konsep pendekatan 

tafsir yang ingin memadukan unsur; Pertama, lurus dari segi metode yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip Maqa >sid al-Syari>’ah, Kedua, moderasi antara bunyi teks 

dengan konteks, Ketiga, moderat dalam mendudukan dalil naql dan ‘aql, agar dapat 

menangkap Maqa >sid (maksud dan cita-cita ideal) Al-Qur’an, baik yang bersifat 

partikular maupun yang universal, sehingga memperoleh jalan kemudahan dalam 

merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadah (kerusakan).25 

25 Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqa>sidi sebagai Basis Moderasi 

Islam, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an, 2019) Tafsir hlm 32 
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         Terdapat tiga hirarki ontologis tafsir maqa>s {idi26, yaitu: Pertama, Tafsir 

maqa>s {idi as philosophy, tafsir maqa>s {idi sebagai falsafah tafsir. Yaitu nilai-nilai 

maqa>s {id dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika 

penafsiran Al-Qur’an. Maqa>s {id itu dinamis, ia berkembang seiring dengan 

berkembangnya peradaban manusia. Dalam hal ini maqa>s {id yang dimaksud adalah 

nilai-nilai ideal moral universal yang menjadi cita-cita Al-Qur’an untuk 

merealisasikan mas{lahah dan menolak mafsadah, seperti nilai-nilai kemanusiaan, 

keadilan, kesetaraan, pembebasan, dan tanggung jawab. Al-Qur’an jangan hanya 

dipahami dari unsur linguistiknya saja, tapi juga hendaknya memperhatikan aspek 

maqa>s {id.27 

         Kedua, Tafsir maqa>s {idi as methodology. Tafsir maqa>s {idi sebagai metodologi 

meniscayakan perlunya ada pengembangan penafsiran yang berbasis maqa>s {id. 

Sebuah penafsiran yang menjadikan maqa>s {id al-Syari’ah sebagai pisau bedah 

untuk memahami dan atau menafsirkan Al-Qur’an. Tafsir maqa>s {idi model kedua 

ini difokuskan kepada ayat-ayat hukum. Maka penafsir mesti menguasai teori besar 

maqa>s {id al-Syari’ah  yaitu jalb al-mas{lahah wa dar al-Mafa<s {id, yaitu agar 

tercapainya suatu kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan. Contohnya ketika 

memahami ayat potong tangan (QS. Al-Ma’idah:38), maka penafsir harus 

memahami untuk tercapainya suatu kemaslahatan maka perlu memperhatikan 

hifdzu mal (menjaga harta), oleh karena itu hendaknya diperlukan upaya 

26 Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqa>sidi sebagai Basis Moderasi 

Islam, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an, 2019) Tafsir hlm 33 

27 Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqa>sidi sebagai Basis Moderasi 

Islam, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an, 2019) Tafsir hlm 33 
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pencegahan melalui sanksi hukum bagi pencuri. Di sini perlu adanya yang disebut 

Prof Mustaqim sebagai ijtihad kreatif yang sesuai dengan maqa>s {id ayat itu, bukan 

memtong tangan, tapi upaya memberikan efek jera. Oleh karenanya dalam 

pengaplikasiannya bisa dengan hukuman penjara semur hidup misalnya.28  

         Ketiga, Tafsir maqa >s {idi as product (sebagai produk penafsiran). Tafsir 

maqa>s {idi sebagai produk penafsiran berarti memfokuskan penafsiran dalam 

membahas maqa>s {id pada setiap ayat. Dalam hirarki ketiga ini, tafsir maqa>s {idi 

bukan hanya membahas maqa>s {id hanya dalam ayat-ayat hukum, tapi juga ke dalam 

ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amtsal, ayat sosial-politik. Padahal teori maqa>s {id 

juga bisa diaplikasikan pada ayat-ayat selain hukum. Misalnya, pada ayat tentang 

kisah Adam yang mengandung maqa>s {idi kesetaraan gender29   

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari 

peneliti terdahulu.30 Dengan menggunakan penelitian ini penulis mencoba 

28 Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqa>sidi sebagai Basis Moderasi 

Islam, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an, 2019) Tafsir hlm 36-37 

29 Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqa>sidi sebagai Basis Moderasi 

Islam, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an, 2019) Tafsir hlm 41 

30 Gina Amalia, Seruan Ya Ayyuhannas dan Ya Ayyuhalladzina Amanu dalam Al-

Qur’an (sebuah Kajian Tematik), (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 1-5 
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menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian dengan 

merujuk kepada buku-buku, skripsi, jurnal, dan sebagainya. 

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

sumber sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

adalah Al-Qur’an, kitab al-Muwafaqat, dan kitab Mafatihul Ghaib. Sedangkan 

data sekunder adalah skripsi-skripsi, buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal-jurnal 

yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. 

3. Teknik Pengolahan Data

 Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, 

menganalisis, dan menginterpretasikan hal yang ingin diteliti. Dalam 

pengolahan data, langkah pertama adalah memaparkan urgensi maqasid al-

syariah dalam penafsiran, kemudian mendeskripsikan sifat-sifat kritis nabi 

Ibrahim dalam Al-Qur’an beserta pendapat mufassir mengenai ayat itu. Dalam 

menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat kritis nabi Ibrahim dalam Al-

Qur’an, penulis memakai konsep maqasid al-Syariahnya al-Syatibi sebagai 

pendekatan untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah pengolahan data di atas 

diharapkan dapat diperoleh konklusi yang jelas dan tepat. 

H. Sistematika Pembahasan
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Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka 

diperlukan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

Bab I (pertama) terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang 

masalah untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi 

penelitian, juga menjelaskan alasan penulis mengambil tema tertentu dalam 

penelitian. Kemudian dialnjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi objek 

penelitian sekaligus memfokuskan objek penelitian agar tidak keluar dari objek 

penelitian. Setelah itu menyebutkan tujuan dan kegunaan penelitian ini, baik itu 

secara akademis maupun non akademis.  

Kemudian dipaparkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian penulis, guna memberikan penjelasan kepada pembaca hal yang beda 

dari penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Agar penelitian tersusun secara 

sistematis maka ditulis metode penelitian, juga disertakan sumber data, jenis data, 

teknik pengolahan data. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang 

mencakup apa saja yang akan dibahas dan diteliti pada setiap bab. 

Bab II (kedua)  akan dimulai dengan pembahasan Maqa >s {id al-Syariah yang 

meliputi pengertian, perkembangan, serta  yang menjadi acuan dalam Tafsir 

Maqa>s {idi, serta Maqa>s {id al-Syariah sebagai pendekatan dalam penafsiran Al-

Qur’an . Setelah itu akan dibahas hubungan tafsir Maqa>s {idi dengan tafsir lain.}

Bab III (ketiga) akan membahas dimensi-dimensi sifat kritis nabi Ibrahim 

dalam Al-Qur’an. Serta akan dipaparkan ide moral yang terkantung di dalamnya. 
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Bab IV (keempat) merupakan inti dari penelitian yaitu membahas bagaimana 

penerapan konsep Maqa>s {id al-Syariah dalam ayat-ayat yang menjelaskan sifat 

kritis nabi Ibrahim, dan dikorelasikan dengan zaman sekarang. 

Bab V  penutup. Bab ini memaparkan jawaban atas rumusan masalah dalam 

bab pertama.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dengan teori maqa>s {id al-Syariah milik 

al-Syatibi  pada sifat kritis nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an, dapat disimpukan bahwa 

dimensi sifat kritis nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an adalah ketika nabi Ibrahim 

mempertanyakan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluqnya yang telah 

mati (QS. al-Baqarah ayat 260), juga ketika nabi Ibrahim berdebat dengan raja 

Namrudz (QS. al-Baqarah ayat 258), setelah itu ketika nabi Ibrahim berdialog 

dengan ayahnya (QS. Maryam ayat 42-47), dan ketika nabi Ibrahim sedang 

berdakwah kepada kaumnya (QS. al-An’am ayat 75-78),  

 Penulis juga berkesimpulan bahwa sifat kritis merupakan bagian dari hifdzu 

din, dan hifdzu ‘aql. hifdzu din karena mampu menjadi sarana untuk menguatkan 

iman, menjemput hidayah dan membela islam dari serangan orang luar. Sifat kritis 

juga merupakan bagian dari hifdzu aql karena dapat mempertajam pemikiran. 

Relevansi sifat kritis nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an di era kekinian adalah;  sebagai 

upaya preventif dari kecacatan berpikir. Selain itu, relevansi yang lain adalah 

menambah animo untuk berpikiran kritis dalam masalah agama yang sebagian 

orang alergi ketika berbicara masalah kritis dalam beragama. Ketiga. Filterasi dari 

berita hoaks.  

B. Saran
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Telah banyak penelitian yang membahs tafsir maqa>s {id, termasuk tafsir tematik 

yang menggunakan perspektif tafsir Maqa>s {idi. Ini merupakan hal yang positif 

karena tafsir ini masih terbilang baru dalam dorak penafsiran. Saran dari penulis 

semoga makin banyak akademisi yang membahas tafsir maqa>s {idi terutama jika 

dikomparasikan dengan ilmu-ilmu lain seperti filsafat, ekonomi, tasawuf. Dan 

sebagainya. 
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